
                 EXTRASE         
   DIN HOTĂRÂREA COLEGIULUI DIRECTOR NATIONAL  

         nr.551 din 15.03.2010            
                             privind depunerea candidaturilor pentru alegerile în cadrul                     

       Conferinţei Naţionale 2010 
 
 

Colegiul Director National, întrunit în şedinţă ordinară în data de 15 martie 2010, a hotarit, în 
temeiul prevederilor art. 37 alin (1) şi 38 alin (1) lit.a) din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Ordinului Arhitecţilor, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 447 din 2 iulie 
2010, urmatoarele: 

Conferinţa Naţională a Ordinului Arhitecţilor din România, care are ca punct pe ordinea de zi           
alegerea forurilor de conducere şi a comisiilor Ordinului, va avea loc în perioada 26-27 iunie 2010. 

Potrivit prevederilor art. 4 din Hot ărârea Consiliului na ţional nr. 407 din 1.03.2010, 
conferin ţele teritoriale trebuie s ă se desf ăşoare în perioada 20 martie-18 mai 2010.  

Data limit ă de depunere a candidaturilor pentru pre şedintele OAR, pentru Consiliul 
naţional, pentru Comisia Na ţional ă de Disciplin ă şi pentru Comisia de Cenzori este 24 mai 
2010, orele 17:00, inclusiv data po ştei.  
     Candidaturile se depun personal sau prin poştă la sediul Ordinului. 
      Candidaţii pentru Consiliul naţional propuşi de filială se stabilesc prin hotărârea filialei în 
cadrul conferinţei teritoriale. După aprobarea hotărârii se va proceda la transmiterea acesteia la 
Ordin în cel mai scurt timp. 

Modelul de cerere de candidatură este prevăzut în Anexa 1.  
Condiţiile, incompatibilităţile şi modul de întocmire a listei candidaţilor pentru preşedinţia 

OAR sunt prevăzute în Anexa 2.  
Condiţiile, incompatibilităţile şi modul de întocmire a listei candidaţilor pentru Consiliul 

naţional sunt prevăzute în Anexa 3.  
Condiţiile, incompatibilităţile şi modul de întocmire a listei candidaţilor pentru Comisia 

Naţională de Disciplină sunt prevăzute în Anexa 4.  
Condiţiile, incompatibilităţile şi modul de întocmire a listei candidaţilor pentru Comisia de 

Cenzori sunt prevăzute în Anexa 5.  
Ordinul şi filialele teritoriale vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

Colegiul Director National  

            Preşedinte,   


